จดหมายเปิ ดผนึกกรณีเขื่อนดอนสะโฮง
กระบวนการปรึกษาหารื อแค่ พธิ ีกรรม ไร้ ความหมาย-ไม่ มีส่วนร่ วม
เครือข่ ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มนา้ โขง
5 มกราคม 2558
ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ ประกาศดาเนิน โครงการเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจาปาสัก ทาง
ตอนใต้ ของ สปป.ลาว ซึง่ จะเป็ นเขื่อนแห่งที่ 2 บนแม่น ้าโขงตอนล่าง และได้ นาโครงการนี ้เข้ าสูก่ ระบวน PNPCA ซึง่ จะต้ องมีการดาเนินกระบวน
ปรึกษาหารื อล่วงหน้ า (Prior Consultation) ในแต่ละประเทศ ตามข้ อตกลงแม่น ้าโขง พ.ศ.2538 กาหนดให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือน ซึง่ ต่อมา
คณะกรรมการร่วม 4 ประเทศ ได้ ตกลงเริ่มในปลายเดือนกันยายน 2557 และจะสิ ้นสุดระยะเวลา 6 เดือนในเดือนมกราคม 2558
ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 สานักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติไทย โดยกรมทรัพยากรน ้า ได้ ดาเนินการ “ให้
ข้ อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังน ้าดอนสะโฮง” ใน 5 จังหวัด ได้ แก่ อุบลราชธานี นครพนม เชียงราย หนองคาย และ เลย ตามลาดับ และในวันที่
7 มกราคม ศกนี ้ กาหนดจะจัดเวที ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร
เครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุม่ น ้าโขง ได้ ตดิ ตามกระบวนการดังกล่าวมาอย่างใกล้ ชิด และเคยมีจดหมายไปยังกรมทรัพยากรน ้า
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ดาเนินกระบวนการอย่างมีสว่ นร่วม โปร่งใส ทาหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่
พึง่ พาทรัพยากรแม่น ้าโขงในการดารงชีพ มิใช่เพียงจัดให้ แล้ วเสร็จไปโดยเร็ ว หรื อเป็ นเพียงเครื่ องมือของอุตสาหกรรมเขื่อนและกลุม่ ทุน
อย่างไรก็ตาม พบว่าข้ อเรี ยกร้ องต่างๆ ของเครื อข่ายฯ ไม่ได้ นามาปฏิบตั ิแต่อย่างใด เวทีท่ จี ัดทัง้ 5 ครัง้ เป็ นเพียงการบอกกล่ าว
“ให้ ข้อมูลโครงการ” แต่ ถงึ กระทัน้ ผู้จดั ก็ยงั ไม่ สามารถให้ ข้อมูลผลกระทบอย่ างกระจ่ างชัด โดยเฉพาะผลกระทบข้ ามพรมแดนที่จะ
เกิดขึน้ ไม่ สามารถตอบคาถาม ข้ อกังวลของชาวบ้ านได้ และไม่ มีเหตุอนั ใดที่จะทาให้ เชื่อว่ า กระบวนการนีจ้ ะนาไปเป็ นพืน้ ฐานใน
การพิจารณาและตัดสินใจในโครงการเขื่อนที่จะสร้ างผลกระทบร้ ายแรงต่ อระบบนิเวศแม่ นา้ โขงซึ่งเป็ นทรัพยากรอันทรงคุณค่ าของ
ภูมิภาค
นายนิวฒ
ั น์ ร้ อยแก้ ว ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุม่ น ้าโขง-ล้ านนา กล่าวว่า “ประชาชนในลุม่ น ้าโขง
คนที่อาศัยริมโขง เราได้ แสดงจุดยืนชัดเจนตังแต่
้ ต้นแล้ วว่า ไม่เอาเขื่อน ไม่วา่ จะเป็ นเขื่อนตอนบนในจีน หรื อเขื่อนตอนล่าง การจัดเวทีง่ายๆ เชิญ
คนไม่กี่คนมานัง่ ฟั ง ไม่มีรายงานผลกระทบข้ ามพรมแดน ไม่ดภู าพรวมของเขื่อนบนแม่น ้าโขงทังหมด
้
ตังแต่
้ จีน และ 11 เขื่อนตอนล่าง แบบนี ้ก็
เป็ นแค่พิธีกรรมเท่านัน”
้
นอกจากนี ้ การจัดประชุม ในวันที่ 7 มกราคม ยังใช้ สถานที่สโมสรทหารบก เป็ นการตอกย ้าว่า กรมทรัพยากรน ้าปราศจากความจริงใจ
และไม่ให้ ความสาคัญต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนไทยในฐานะผู้มีสว่ นได้ เสียจากโครงการ และทาให้ บรรยากาศในการเข้ าร่วม และ
แสดงออกต่อข้ อกังวล ไม่สามารถเป็ นไปได้ อย่างมีเสรี ภาพ

ด้ วยเหตุผลดังกล่ าวพวกเราจึงไม่ เห็นด้ วย และไม่ เข้ าร่ วมเวทีในครัง้ นี ้
แม่น ้าโขง เป็ นดัง่ มารดาของประชาชนอย่างน้ อย 60 ล้ านคนในลุม่ น ้าตอนล่าง เฉพาะในประเทศไทยก็กินพื ้นที่ถงึ 8 จังหวัด ทังใน
้
ภาคเหนือและภาคอีสาน มิใช่สมบัติสว่ นตัวของผู้หนึง่ ผู้ใด การตัดสินใจใดๆ ต่อแม่น ้าโขง จึงจาเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้ องอยูบ่ นฐานของข้ อมูลที่
เพียงพอ กระบวนการที่โปร่งใส และเป็ นประชาธิปไตย
เครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุม่ น ้าโขง ยืนยันข้ อเรี ยกร้ องในการจัดกระบวนการปรึกษาหารื อ (Prior Consultation) ตามข้ อตกลง
แม่น ้าโขง พ.ศ.2538 ดังนี ้
1. ให้ ขยายระยะเวลาการจัดทากระบวนการปรึกษาหารื อ ออกไปอีกมากกว่า 6 เดือน เพื่อให้ เพียงพอที่จะดาเนินการให้ ได้ ข้อมูลที่รอบด้ านใน
การประกอบการตัดสินใจ
2. ให้ มีการจัดเวทีการปรึกษาหารื อในพื ้นที่ 8 จังหวัดริ มแม่น ้าโขงอย่างครอบคลุม อย่างน้ อย 1 เวที ในทุกอาเภอริ มแม่น ้าโขง โดยให้ ประกาศ
ล่วงหน้ า เพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่สามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมได้ อย่างกว้ างขวาง
3. ให้ มีการแปลเอกสารโครงการเขื่อนดอนสะโฮง และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นภาษาไทย โดยต้ องเป็ นข้ อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ เพื่อเผยแพร่ลว่ งหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ในแต่ละเวทีดงั กล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ ประชาชนสามารถทาความเข้ าใจ และเข้ าร่วม
แสดงความเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้ ผ้ ลู งทุนเอกชน เจ้ าของโครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งผู้แทนเข้ าร่วมเวทีเพื่อตอบคาถามจากประชาชนให้ รอบด้ าน
5. ให้ ดาเนินการบนฐานของการเคารพต่อสิทธิชมุ ชน การมีสว่ นร่วมของประชาชน และการป้องกันผลกระทบ โดยเฉพาะชุมชนที่อาจต้ องแบก
รับภาระต้ นทุนและผลกระทบของโครงการในระยะยาว
6. ให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาหนดในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อมและสิทธิมนุษยชน ทังของประเทศไทย
้
ในภูมิภาค และในระดับสากล
อย่างเคร่งครัด
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